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MODERNA BABEL
“El poliglotismo es una plaga social” 

IZACH EPSTEIN

Una de las características más no
tables de la época presente, es el re
crudecimiento del sentimiento nacio
nalista por todo el mundo.

De unos años a esta parte, es dable 
observar cómo varios pueblos en tran
ce de ser absorbidos o asimilados por 
otros, económica y políticamente más 
fuertes, han reconstruido o pugnan 
por restablecer su antigua nacionali
dad y figurar en el círculo de las 
grandes potencias.

La Liga de las Naciones se ha ocu
pado extensamente del asunto de las 
minorías, y en su estatuto ampara— 
al menos teóricamente — a las peque
ñas nacionalidades en su derecho a 
autodeterminarse, protegiendo v ayu
dando su crecimiento y afianzamien
to .

Es indudable que esta circunstancia 
influye no poco a distanciar los pue
blos entre sí, v agregar un elemento 
más de desconcierto — el de los idio
mas, »— a las muchas dificultades aue 
l acen difíciles las relaciones entre 
los pueblos.

Pero con todo y ser la faz política 
de este asunto la más importante, no 
vamos a ocunarnos de ella: nos con
cretaremos en hacer resaltar aquí, un 
aspecto del problema, que como espe
rantistas nos concierne directamente.

Es el conflicto idiomático que es
tablece el resurgimiento de esas nue
vas nacionalidades. Como es de su
mmer, una de las primeras tareas a 
llevar a cabo por éstas, en tren de 
restablecimiento nacional, es la res
tauración de su idioma, el factor más 
nreponderante y característico de to
do pueblo.

Hasta ahora los inconvenientes lin

güísticos se explicaban como cosa ló
gica.. más allá de las fronteras. Pero 
al paso que vamos, más de una na
ción corre el riesgo de verse sumida 
en grandes zozobras debido a las di
ficultades idiomáticas surgidas en su 
seno.

El caso de Bélgica es. ejemplar, y 
puede ilustrar ampliamente nuestras 
afirmaciones.

Antes de la guerra europea, el idio
ma oficial de este país era el francés; 
el único idioma que se hablaba en to
das las dependencias del Estado.

Pero en el nresente las cosas han 
cambiado: el flamenco comparte con 
el francés, el privilegio de ser idio
ma oficial del país.

Los príncipes reales residen duran
te temporadas en Holanda, con el úni
co propósito de familiarizarse con el 
más miro acento de este idioma. En el 
ejército, goza de igual pie de igualdad 
con el francés» a dicho efecto se han 
creado regimientos flamencos, en los 
cuales como es de suponer, se habla 
excesivamente este idioma.

Los conflictos que de esta política 
derivan, no son para contarlos aquí; 
sería demasiado prolijo enumerarlos.

De todos modos, v como para ilus
trar a los lectores de su naturaleza, 
reproducimos unas líneas aparecidas 
o í la revista “Sennaciulo” v que pue
den darnos la pauta de lo mie nos es
pera. si sigue en auge el resurgimien
to v empleo de nuevos idiomas en la 
vida pública.

“Hoy tuvo lugar en el Parlamento de 
Bélgica una agria discusión acerca del pro
blema lingüístico; el señor Van Belle, di- 

jk * * *

putado socialista- entre otras cosas, dijo: Si 
en esta reunión, un valon no puede infor
mar acerca de un proyecto de ley, por el 
hecho de que solamente conoce la leu iua



La lastaj u intro-festetoj
Kun. la alveno de 1'printempo fini

ĝis niaj te-vesperoj. La du lastaj oka
zis la 6-an de septembro kaj la 4-an 
de oktobro respektive. Kiel kutime, 
la verda familio kaj ne malmultaj 
simpatianoj plenplenigis nian side
jon. dus alvenintaj pentraĵoj kaj de
segnoj senditaj de du japanaj lerne
joj, donis al.ni la okazon franĝi inte
resan ekspozicion, kiu favore impre
sis la ĉeestantojn — Jen trafa elmon
tro pri la praktika valoro de Espe
ranto. kaj ne laste, pri la bonaj me
todoj uzataj en la lando de la levi
ĝanta suno.

Ou ĉio finita ĝis la reforiro de 1’so
mero? — Kredeble ne. Ni esperas, ke 

denove ni, la verdularo, kunvenos kaj 
festos en la verda arbareto, apud la 
rivero. Ni nur atendu la alvokon de 
la Festa Subkomitato.

Do, ĝis revido. Sed dume ni ne for
gesu aldoni al la listo de gratulindaj 
kunlaborantoj, la fratinojn kaj patri
non de nia k-do Santos. Ankaŭ ni 
menciu, ke S-no Corral plurfoje live
ris al ni senpage la necesajn presaĵojn 
por niaj festetoj.

Nenia dubo, do. La F. S. daŭrigu 
sian taskon. Junaj gehelpantoj cer
te venos. Kaj S-no Perman, ĝia grum
blema kasisto (cetere ĉiuj kasistoj es
tas tiaj) daŭre cerbumadu pri ties fi
nancoj .

francesa, vamos hacia una inevitable se- 
paradon... Posiblemente la consecuencia 
seria la completa fud<. íéndeiwta de Valonia; 
de Io contrario, yo os advierto que vamos 
derecho o una guerra civil...”.

Como es de suponer, el caso de Bél
gica se repite en todas partes, en ma- 
vor o menor escala, y de acuerdo a 
las modalidades de cada país.

Hasta <el presente, la única solu
ción a este problema, es la de recurrir 
al bilingüismo, es decir, al estudio de 
las dos lenguas que se hablen dentro^ 
de los límites del estado, como un ex
pediente para que sus habitantes pue
dan convivir, en forma.de aprovechar 
las ventajas de la vida colectiva.

Así, pues, para un valón, le será ne
cesario aprender, además del fran
cas, el flamenco y viceversa; para un 
suizo alemán, el estudio del fran
cés, y quizás el italiano; a su vez. és
tos últimos tendrán que aprender 
francés y aún el alemán; para un ca
talán, el castellano; para un irlan
dés, el inglés: para un checoeslovaco 
oriundo de las minorías alemanas de 
este país, tendrá que dominar ambos 
idiomas, etc., etc.

Pero las cosas no paran aquí; se es
tima ya como un elemento necesario 
para la cultura de todo individuo, el 
conocimiento de uno o dos idiomas 
extranjeros. Pera referirnos siempre 
al caso de Bélgica, como un ejemplo 
aplicable a casi todos los países que 

se encuentran envueltos en problemas 
lingüísticos intorno», observamos có
mo un ciudadano flamenco, además 
de su idioma v el francés, se verá en 
el caso de tener que estudiar el in
glés o el alemán, si quiere trascender 
los límites que a la expansión de su 
cultura le imponen sus idiomas na- 
trios; para un irlandés, su idioma na
tal, el inglés, v eventualmente ' fran
cés. italiano y sucesivamente

Por otra parte, también se encuen
tran supeditados al influjo y necesi
dad de estudiar idiomas extranjeros, 
los habitantes de aquellos países de 
pequeña extensión territorial, o de es
caso nivel cultural.

La falta de libros de carácter cien
tífico, técnico, literario, social, la ne
cesidad de abrevar en fuentes más di
latadas que las propias, la inevitable 
dependencia económica a países veci
nos más fuertes, les impone el engo
rroso estudio de idiomas v una cierta 
dependencia de orden cultural, siem
pre desagradable.

El tema se presta a consideraciones 
extensas, pero creemos que el amable 
lector habrá llegado como nosotros 
a dar la razón a Izach Epstein, cuan
do dice one el Poliglotismo es una 
plaga social.

Y bien; aquí estamos los esperan
tistas para combatirla.

A. Barrot
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Kursoj de Esperanto
La 2-an de Oktobro, nia amiko, la 

fervora esperantisto P. Bosso. inaŭgu
ris kurson de ^Esperanto, en la sidejo 
de la “Biblioteca Izraelita” strato 
César Diaz. 1237. Tiu kurso funkcios 
¿iuvendrede de 20 gis 21 horo-. Ni in
vitas la esperantistojn kiui 
proksime, viziti ĝin, kaj ke 
du por ke iliaj amikoj kaj 
ĉeestu tiun kurson.
m Sukcese funkcias la
kurso kiun gvidas la prezidanto 
A.E. A 
la sedejo de la 
ritista Argentina 
ĉiu ĵaŭde de

loĝas
ili klopo- 
konatuloj

esperanta 
de 

samideano G. B. Lopez, en 
“ Confederación Espi- 
” strato Alsina 2949,

21 al 22 ĥoro.

fondo- datreve
ni de 

organizajo 
kaj adekvatan progra-

Esperanta Asocio de Rosario
Por festi ĝian unuan 

non, (12a. de oktobro) la C. 
tiu ĉi vigla kaj laborema 
aranĝis belan
mon. La delegacio Buenos Aires, 
konsistis el s-roj Bobbiesi. Lopez 
kaj Muñoz, partoprenis la komunan 
tagmanĝon, ekskurson al historia mo
naĥejo San Lorenzo, promenadon tra 
la urbo, noktan renkontiĝon en urb
centra kafejo kun la anaro de loka 
grupo “Nova .Mondo”, viziton al la 
grava ĵurnalo “La Capital, ktp.. Sed 
ni avertas la leganton, ke ne ĉio estis 
nura kaj senpripensa amuzado, ne; 
a?i\aŭ ni havis tempon por serioze 

ion fari. Efektive, respondante al su
gesto de E.A.R. ĝuste post la tag
manĝo kaj profitante la horon de 
kaftrinkado oni improvizis amikaran 
kuns:don por pritrakti organizilon de 
tutlanda esperantista federacio. Post 
iomtempa interŝanĝado de ideoj pri 
tiu grava tenio oni decidis elekti inter 
la -ĉeestantoj 
por komenci preparajn laborojn 
referendumo” „
Hi do baldaŭ estos konintaj kion oni

provizoran komitaton
L

de la landaj societoj.
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traktis kaj kion oni esperas de ĉiuj. 
Spacmanko ne permesas al ni eten
digi tiun ĉi kroniketon, sed antaŭ fi
ni ĝin decas kore danki la bonvenon, 
regalon kaj sincerajn samideanaj sen
tojn de niaj estimataj rosariaj kun
batalantoj .

Giordano Bruno Lopez
Konferenco

La kultura subkomitato de la I.A. 
P. E. okazigis, la 2-an de septembro, 
parolado pri Esperanto.

S-no A. Mantica parolis pri la te
mo la Kulturo kaj Esperanto.

Tiu ĉi konferenco estas alia sukce
so por nia afero, kaj ankaŭ por la es
perantistoj el Rosario.

Vizito
Restis kelkaj tagoj inter ni. uia 

amiko, la fervora samideano A. L. Al- 
varenga el Posadas. Juna, plena de 
mituziasmo kaj simpatio ‘S-no Alva
renga bonege impresis nin.

Ni ne dubas ke dank’ al lia per
sonaj ecoj. li facile sukcesos dissemi 
nian aferon en lia urbo.

Ni deziras al li feliĉan restadon en 
Buenos Aíres kaj plej bonan revenon 
al la hejmo.

Kordobo
Certe la kordobaj samideanoj, me

ritas niajn plej varmajn laŭdojn. Hi 
senĉese laboradas por Esperanto, kaj 
ner la plej modernaj kaj sukcesiga.] 
iloj. ni parolas pri la radio.

Ni dankas ilin, ĉar, ilia 
mesas al ni. ion grandigi 
dan kronikon.
I a 16-an de septembro je
ro. S-no J. Scolnik komencis esperan
tan radian kurson, el la loka radista
cio L. V. 2.

Tiu ĉi kurso konsistas el 6 lecionoj; 
la ĉefa celo de la gvidanto, estas 
praktike elmontri la klarecon, simple
con kaj belsonecon de Esperanto.
ARGENTINA ESPERANTISTO
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Niaj kunsocietanoj V. Gregorio kaj 
V. Scaraffia. -fine trafis la nordame- z
rikan ĉefurbon, la 8-an de aŭgusto.

Ilia vojaĝo daŭris du jarojn, kaj 
malgraŭ la sennombraj malfacilaĵoj 
kaj danĝeroj, kiujn ili devis venki fine 
ili ĝuis la plezuron kiu donas la ple
numon de niai proponoj.

Certe, niaj legantoj memoros, ke ni 
diversfoje informis ilin, pri la detaloj 
de tia vojaĝo.

Ni nur rememoru ke ili forlasis

Wa shington
per

Lspera nto

☆

Niaj kunsocietanoj 
Victor Scaraffia kaj 
V. Gregorio Espa- 
sa (‘-e lia alveno en 
New York.

nian urbon, la l-an de januaro de 
1934, kaj per bicik o (tandemo) tra
kuris Sudan, Centran kaj Nordameri
kon.

Iii do trapasis dezertojn, sovaĝajn 
regionojn, arbaregojn, kaj rivereg
ojn. venkante sennombrajn malfaci
laĵojn. kaj vere mortdanĝerajn situa
ciojn .

Ni estu nankaj al ili, pro ilia pro
pagando al nia afero, do, sub la nomo 
de Esperanto, ili plenumis sian voja
ĝon. tra centoj da urboj kaj vilaĝoj, 
diskonigante nian lingvon, ĝian celon 
kaj utilon.

LA ESTRELLA VERDE

La estrellita verde en la solapa des
cubre a todos los esperantistas, es de
cir, aue por medio de esta insignia, 
llegamos a conocer a todos los “sami- 
deanos”.

Para aquellas personas que no co
nocen el Esperanto, ésta es una sim
ple escarapela de adorno, sin imagi
nar que el portador de la misma, lle
va la estrellita para que los esperan
tigas puedan reconocerlo como tal. y 
para hacer conocer el Esperanto, pa
ra que lo aprendan v sigan su ejem
plo .

¡ Samideano! Si tu estrellita es ob

jeto de curiosidad, explícales el sig
nificado de esta insignia. Haz llegar 
el Esperanto hasta ellos, que nadie lo 
desconozca : ellos también serán nues
tros “samideanos” y portadores de 
Ia estrellita verde: de esta manera 
progresará el Esperanto o pasos de 
gigante.

Es pna misión de todo esperantis
ta. hacer conocer este idioma: ésto lo 
hará por solidaridad v desinterés so
lamente .

Confiemos en que algún día. tal 
vez lejano todavía, brillará en todas 
las solapas, la estrellia verde; día de 
paz. de solidaridad v entendimiento.

Valentín Percik



Mi komencas novan vivon
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Antaŭ tagmeze mi trinkas kafon en 
la sukeraĵejo Roda Stugan. Mi ha
vas aftan humoron, en mi formiĝas 
io. skizo kaj unua koncepto de vei* 
ko, egale komprenebla de ĉiu. dume. 
kiel la “froken” (fraulino) unu post 
la alia metas antaŭ min la kafujon, 
toleron, tason, akvon, mekanike mi 
diradas unu el tiuj malmultaj svedaj 
voroj, kiujn mi scias “tak ”(dankon) 
Kaj tak kaj denove tak, tak, ĝis mi 
ekrimarkas, ke mi tiktakas, kiel vek
horloĝo. Ne, tio estas tre senenhava 
.konversacio, iel mi devas interrilati 
kun tiu blonda Solvejgo, kiu eble jam 
rekonis en mi sian denove hejmenve- 
nantan Peer Gynt, nur ŝi ne povas 
sciigi, tion al mi. Md komencas ĉir
kaŭskribi per gestoj kaj enorditaj 
germanaj vortoj, ke ŝi donu al mi in
kon kai plumon, kun tiu sekreta in
tenco. ke mi verse skribos miajn no
tojn. ke ŝi vidu. ke mi estas poeto. 
Sed mi ja ne havas grandan sukceson. 
Praulino Froken proponas ion. kion 
hungare eĉ ne decas skribi sur pape
ro. svede ĝi signifas simple kukon.
Mi trankviligas min kaj konsideras, 
ke finfine ini ja estas en la patrujo de 
tiu granda Strindberg. kiu per fu
rioza kolero anoncis al la mondo, ke 
hi Vir no ne komprenas la Viron.— 
mi do devas esti singarda, se mi vo
las ŝanĝi la strindbergan diagnozon. 
Mi montaas al la fenestro, al la koro. 
mi kiai ligas máne, piede, eltordante 
la kolon Je anglaj vortoj. Mi volas 
rimarkigi, kiel mirinde uela estas la 
printempo, la barkoj, la montoj kaj 
ke mi estas inspirita. Fraŭlino Fro
ki n meditas momenton, “hja”, ŝi di
ras enspiras la aeron kun mira, mal
longa ĝemo, kiel oni ĉi tie kutimas 
fari—poste mangestas al mi, ke mi 
sekvu ŝin. ŝi gvidas min en la kori
doro. al pordo, sur kiu oni legas: He
rrar. t. e. Sinjoroj.

Mi turnas min kaj per mia kara ge
patra lingvo, fine ronde kaj flue es
primas inian opinion pri ŝia menso — 
ĉiokaze ne kun la intenco, Dio savu 
min de tio. ke ŝi komprenu min.

Comienzo una nueva vida '!>
l’ < * 1 XAntes de mediodía bebo* ca£é en la 

confitería Roda Stugan.' Estoy* po
seído d ‘ un alto humor, en mi se for
ma algo, esbozo y primer concepto de 
una obra comprensible para,, todos. 
Mientras tanto, como la “Froken” 
(señorita) pone una tras otra ante mí 
la cafetera, el plato, la taza, el agua, 
digo mecánicamente una de las pocas•»
palabras suecas que sé: “tak’¿., (gra
cias) . Y tak, y nuevamente tak. tak, 
hasta que me doy cuenta que tiktakeo 
como un reloj despertador. No. esto 

una conversación muy insustancial: 
de algún modo debo relacionarme con 
esta rubia Solveig. que quizá ya ha 
reconocido en mí su Peer Gtnt. ‘vuel
to nuevamente al htfgar, sólo, que ella 
ro puede hacérmelo saber. Comienzo 
a describirle por medio d egestos.v re
torcidas palabras alemanas, que me 
dó tinta v pluma con la secreta inten
ción de que escribiré en verso mis no
tas. de que ella vea que sov poeta. 
Pero mi éxito no es grande. La se
ñorita Froken me ofrece algo que en 
húngaro no podría escribirse sobre el 
panel y que en sueco significa simple
mente pastel.

Me tranquilizo, v considero que des
pués de todo me encuentro en la Tía- 
tria del gran Strindberg. quien con 
furiosa cólera anunció al mundo que 
la Mujer no puede comprender al 
Hombre. Debo pues andar con cuida
do si quiero cambiar el diagnóstico 
strindbergiano. Señalo hacia la ven
tana. al corazón, me explico con las 
manos, con los pies, torciéndoles el 
pescuezo a unas palabras inglesas. 
Qu ero hacer notar cuán bella es la 
primavera, los barcos, las montañas, y 
que me encuentro inspirado. Ija se
ñorita Froken medita un momento, 
“hja”, dice, inspira el aire con ma
ravillado y corto gemido, como aquí 
se acostumbra; luego me hace un 
gesto con la mano para que la siga. 
Me guía por un corredor, hacia una

(1) Parte del primer artículo “Comienzo una 
nueva vida”, escrito por el gran literato hún
garo F. Carinthv, luego de una grave operación 
al cerebro, efectuada» en Estocolmo.
ARGENTINA ESPERAN TÍ STO ------- «5



luo, ke vi mem estas kontenta pri tiu pro
greso ... '•

En la sekvanta tago la juna disĉiplo 
adiaŭis la kamaradojn, kaj instruantojn de 
la templo, kaj adiaŭante sian majstron, la 
maljunan Bonzon, per forta ĉirkaŭpre
ni. li ekmarŝis sen ŝarĝo de ia ajn provizo.

Iom post iom li malproksimigis de la 
vilaĝo, komence malrapide, sed, ju pli li 
estis malproksime, des pli lia paŝo fariĝis 
pli kaj pli rapida.

Atinginte la arbaron li enprofundiĝis en 
ĝian densejon, kaj trovinte lokon, kiun li 
konsideris oportuna, li decidis resti tie.

Memorante la instrukciojn de sia majs
tro. li dediĉis sin jam de la unua tago, al 
longaj meditoj, kaj en profundaj ekstazoj 
li pasigis horojn kaj horojn. Por nutri sin 
li uzis kreskaĵojn kaj fruktojn, kiuĝ, 
kvankam ne tre abundaj, tamen sufiĉis por 
kontentigi la bezonojn de lia ne tre postu
lema korpo.

Pasis multe da tagoj, semajnoj kaj mo
natoj, tamen la forpasinta tempo ne es
tis portinta konstateblajn progresojn en la 
evoluo de la juna disĉiplo, sed tamen fakto 
esti»} notinda;, la naturo kun sia impona 
grandeco estis impresinta tiel forte la ju
nulon, ke ĝi sukcesis doni al li tiun trank
vilon, kiun la plej superaj instruoj, ne po
vis uoni inter la muroj de la malnova tem
plo.

Tagon, la junulo kuŝis sur herbo kaj tro
viĝis en la praktiko de siaj meditoj kiam 
el truo proksima al li, eliris serpento. La 
serpento rampis kaj rampis rekte al la ju
nulo. Ekrimarkinte ĝin, la pia junulo estis 
kaptata de timo, sed memorante la instruk- 
< ioin de sia majstro,- kiu ĉiam ripetis “es
tu bona kaj ne timu la malbonon ĉar la bo
no estas pli potenca”, li ree trankviliĝis 
kai konvinkiĝis, ke ĉar li meditas kaj estas 
nutrata de puranimaj deziroj, la rampulo 
ne nur ne atakos lin, sed ankaŭ eĉ estos 
pelata de lia potenca bonintenca forto.

Post tiu mallonga kaj rapida rezonado, 
la junulo restis kuŝanta kiel antaŭe, sed 

atenté observanta, kion la serpento faros.
La rampulo antaŭeniris ankoraŭ iom 

da distanco, sed atinginte proksimecon de 
kelke da paŝoj antaŭ la junulo, ĝi haltis 
kaj kvazaŭ ĝi ektuŝus kontraŭ barilo, ĝi 
restis senmova, iom provis enŝovi sin an
taŭen senrezulte kaj fine ĝi turnis kaj ram
pis alidirekten.
, La junulo, ebria pro ĝojo, stariĝis per ra
pida salto, kaj sen plua atento aŭ hezito, 
ekkuris al la vilaĝo. Alveninte en la tem
plon, li tuj kuris al sia majstro kaj rakon
tis al li. per rapidaj vortoj, la mirindan 
okazintaĵon.

La bona Bonzo aŭskultis lin atente, kaj 
per trankvila voĉo respondis:

—Kara filo, certe mi ne riproĉos al vi 
vian revenon, vi revenis kiam vi mem es- 
tis kontenta pri via progreso, kaj vi agis 
konforme al miaj instrukciojn, sed bedaŭ
rinde mi devas malaperigi vian ĝojon, ĉar 
ĝi ankoraŭ ne estas sufiĉe pravigita. Vi an
koraŭ ne komprenis bone la maksimuman 
perfektecon de la homa animo; ne sufi
ĉas sin protekti kontraŭ la malbono, sed ni 
devas atingi tian gradon de perfekteco, ke, 
kiam la malbono, venas kontraŭ ni, ĝi sen
tu nian influon kaj ankaŭ transformiĝu en 
bono. Kiam vi rimarkis ke la serpento pe
nas ŝovi sin antaŭen sensukcese, tio okazis 
ĉar la serpento persistis en sia deziro atin
gi vin, sed ĝi estis malhelpata iri an
taŭen pro la forto radianta el via korpo- 
kiu estis de naturo kontraŭanta ĝiajn in
tencojn . Tio, kara filo, ne estas progre
so. ĉar la serpento daŭre restis pelata de 
la malbona deziro. Iru denove en la arba
ron, kaj kiam refoje vi estos vizitata de 
serpento, kaj kiam tiu serpento ne sentos 
sin haltigata, sed altirata de via radianta 
forto kaj ĝi promenos sur vi. kaj ne mordos 
vin, sed vin karesos, tiam vi povos ĝoji 
kaj reveni al mi, kaj mi vin akceptos kaj 
premos en miaj brakoj kiel apostolon de la 
nuna homaro.

Rakontas la legendo, ke la disĉiplo re
iris al la arbaro kaj restinte tie ankoraŭ 
longan pluan tempon, fine li atingis tion, 
kion la majstro postulis de li, kaj kiam 
serpento estis surpasanta lian korpon, ne 
kiel venena rampulo, sed kiel milda ŝafe- 
to, kiu serĉas protekton kaj ŝirmon, li re
iris al la templo, kie lin akceptis la tre
mantaj brakoj de la ĝojplena, maljuna kaj 
respektinda Bonzo.

A. VILLA EK ANCA

puerta sobre la que se lee: “Herrar”, 
es decir: “señores”.

Me doy vuelta y al fin ,en mi que
rida lengua materna le expreso lisa y 
llanamente mj opinión sobre su men
talidad^ d& todos modos no con la in
tención — ¡Dios me libre de ello!— 
de que ella me entienda.

ATENTU SOMEREMULOJ!
Kelkaj Aeanoj intencas denove res

tarigi la someran tendon, kiu apud 
nia riverbordo permesis al ni, pasi tiel 
agrablajn momentojn, dum la pasinta.

. Interesuloj sin turnu al S-noj: So
lé. Corral kaj Barrot.



LA LAGOSTOMO-H111 ĜTTba^ĉĥ
iiiiiiiiiH i hihii iiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimntri

MI jam priskribis la beston:
• • 1 • 1 • • 1 • 1 <

|y|1 jaiu prisKriois ia Desion: nun 
ni sciu kiel ĝi vivas kaj kie.

Se ni iras tra la “pampa”, ni po
vas vidi, precipe proksime aŭ en la kul
turitaj teroj, multaj grandajn truojn, 
kaj se starante ni ĉirkaŭrigardas, ni 
povas vidi kelkdekon da ili.

- . ' kla inoj (ĉiam la ^noj !^reeliras por joip 
d ob oĝn£$ jb( iiq

Sed ĉion ĉi li ne faras senbrue.1!fNsJ 
certe ne! Ili laŭte esprimas siajn mal
kontenton kaj siajn scivolemon*' k¡>3 
ni jam diris ke ili tre ‘bone pova^W 
primi siajn sentojn. f’ *->

l
•J • > • ĵ

rigardi.

Kio estas tiuj truoj? Ni atente rigar
du ilin. Evidente ili estas faritaj de 
bestoj. Tio n indikas la postsignoj, 
la formo, la “montetoj”, kiuj ĉir
kaŭas ja truojn, evidente formataj el 
la tero eltirita dum la elfosado. Kel
kfoje oni vidas centrajn enirtruojn 
pli ol 1 metron larĝaj.

Sed, kiu besto konstruas sian loĝe
jon en tiuj ebenaĵoj, tiel senŝirmajn? 
Ni povas rigardi la tutan tagon, sed 
ni vidos nur parojn de’ malgrandaj 
strigoj, kiuj grave kapsignas kaj sen
time fikserigardas nin, kaj kelkfoje 
eniras tiujn truojn.

Sed certe, ne tiu birdo povas esti, 
kiu konstruis tiujn kavernojn, nek 
certe tiuj malgrandaj hirundoj, kiujn 
ankaŭ ni povas vidi enirantajn kaj 
elirantajn el. ili.

Ni alproksimiĝu plu, kaj eble ni 
povos aŭdi kelkajn, malaltajn muĝajn 
kriojn, kaj eĉ kelkfoje ni aŭdas kiel 
malproksiman interdisputon inter du 
raŭkvoĉaj homoj,

Sed ne malpacienciĝu; post la sun- 
sabiro ni solvos la enigmon. Efekti- e •- •
ve, post ia malapero de la suno. la so
mera aero komencas pleniĝi de bruoj 
kaj baldaŭ ni povas vidi lagostomon, 
ku eliras el unu el tiuj subteraj ga
lerioj.. La unua eliranto estas granda 
viro, kiu sidiĝas sur la monteton kaj 
tie ĝi restas senmova. Poste aperas 
aliai lagostomoj. La inoj estas distin
geblaj ne nur per la karakterizoj jam 
donitaj, sed ankaŭ per la pli hela ko
lero kaj per la pli vivaj movoj.

Se en tiu loko ili ne estis tre perse
kutataj, ili montriĝas scivolemaj. 
Kiam mi alproksmigas, ili eniras en 
siajn domojn kriante, sed muHaj el

Sed. pli bone, ni lasu ilin trankvi
laj, kaj ni kaŝe rigardu ilin/ 1

Baldaŭ jani eliris ĉiuj lagostomoj} 
inoj kaj idoj. kaj ili vigle parolas, 
diskutas k. eĉ. laŭŝajne, laŭtepbeĝas. 
Kelkaj el ili poste foriras, sed ankaŭ, 
ni povas vidi aliajn, kiuj eliris el, kel
foje iom malproksimaj truoj, alveni 
por vizito kaj amika inerbabilado.

Ni povas vidi ankaŭ ke ili estas 
herbomanĝantoj, kaj se ili havas fre
ŝajn herbojn ili ne trinkas akvon, 
sed ili tion faras kiam nur sekajn 
heroojn estas troveblaj. Ankaŭ ili ŝa
tas grenoin kaj radikojn, kaj 'certe 
tre multe la fruktojn de la nigra- 
kardo (Cvnara cardunculus).

Ankaŭ ni povas vidi — kaj tio estas 
pli interesa — lagostomon kiu alpor
tas ion brilan, kion ĝi lasas ĉe la en
irtruo : alia alportas tolaĵon aŭ lig- 
naĵetojn... Tiu kutimo, alporti ĉe la 
enirtruo objektojn, kiujn ili trovas 
promenante, permesas al multaj per
sonoj, kiuj perdis objekton (mone
ron, tranĉilon, vipojn, k. s.) retrovi 
ilin.

Per venonta artikolo mi donos kel
kajn detalojn pri tiu ĉi ineresa bes:o.• • 4 t ■ ’ C i* • •. .

(1) Vidu la pasintan n-ron. de "A E.”

BUSTOJ de D-ro. ZAMENHOF
Faritaj de bona skulptisto

PRECIO $ 3.— c|u. — Pedidos del In
terior agregar 0.40 para envío

AĈETEBLAJ CE 
ARGENTINA ESPERANTO-ASOCIO j 
MISIONES 369 — Buenos Aires
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Un ¡versala Esperanto Asocio
Lastaj Okazinta joj,,,

¿Esperantistoj1 'bone memoras sen
dube, ke la voĉdonado de la delegitoj 
pri la ŝanĝo de la statuto kaj sekve 
la translokigo de la oficejo montris, 
ke 80 o|o el tiuj; kiuj voĉdonis aprobis 
la ŝanĝon. Pro tio# ĉiu; atendis bal
daŭan solvon de la problemo kaj ko
mencon de la vere necesa laboro de la 
centra oficejo.,,

• z • -k J . ' »

Bedaŭrinde la svisaj protestintoj 
rifuzis akcepti, la rezulton kaj ne ĉe
sigi la leĝan proceson, kiu malhelpas 
la translokigon f.kaj aldonas altajn 
kostojn al la- jam suferanta budĝeto 
de nia organizo. Por pravigi tiun ag
on, ili prezentas ses kritikojn: Oni 
sendis aerpoŝte bultenojn al kelkaj 
malproksimaj landoj; la cirkulero al 
la delegitoj estis subskribita de la 
Prezidanto, sed ne de la Direktoro, 
k. t p.

Post la 4-a de Julio la Prezidanto 
traktis kun la protestintoj, kaj dum 
la unuaj agoi de la Viena Kongreso 
ŝajne estis espero pri akordiĝo. Je la 
14a. de Aŭgusto li ricevis leteron de 
S-ro Bouvier, kiu malaperigis tiun es
peron kaj montris, ke la protestintoj 
estas decidintaj konduki la proceson 
ĝis la fino.

Post la Kongreso la Prezidanto vi
zitis S-ron Stettler, kiu diris, ke li tu
te ne enmiksiĝis en la ĝeneva proceso. 
J i vizitis S-ron Bouvier, kiu prome
sis paroli kun siaj amikoj, kaj doni 
respondon je la fino de Aŭgusto. La 
respondo ne alvenis, kaj denove mon
tris, ke ili ne volas ĉesigi la proceson. 
Tio montras, ke kelkaj malmultaj 
personoj tute ne volas akcepti la de
ziron de la granda plimulto, sed vo
las devigi la komitaton resti en Ĝene
vo, kvankam ĝi bone scias, ke tiu es
tas finance neebla. La komitatanoj, 
opiniante ke forta internacia organi
zo. kiu volas kaj povas labori en la 
intereso deja Movado, estas pli gra
va a' iu nomo, decidis starigi novan 
organizon sub la nomo* “Internacia 
Esperanto-Ligo”. Hi atendas Ia sub
tenon de ĉiu esperantisto, kiu deziras 
unuecon kaj bonan laboron.

Esperanto ce la infanoj
Solvita problemo

Pri kio ne kuraĝis sonĝi la unuaj 
pioniroj de Esperanto, fariĝis nun 
realaĵo. Pli kaj pli laŭtiĝas la voĉoj 
en diversaj landoj: “Esperanto en la 
lernejon”. La esperantistaro komen
cas kuraĝe sieĝi la fermitajn pordojn 
de la lernejoj, por doni al sia poste
ularo unu komprenilon por interna
ciaj rilatoj, indan je nia moderna epo
ko, kaj forigi de ĝia ŝultro la malbe
nitan ŝarĝon, kiu alportas lernado de 
multaj lingvoj. En kelkaj landoj oni 
.iam pridebatis la eblon eldoni lerno
libreton por infanoj kaj verki porin
fanan literaturon. Fronte de tiui ĉi 
klopodoj staris la Federacio de lab. 
esp. en la regiono de la nederlanda 
lingvo, kiu pasintjare kunigis en siaj 
kursoj pli Io 500 infanoj kaj laŭ la 
perspektivo en la nuna sezono ĝi atin
gos verŝajne, duoblan nombron da 
/unaj adeptoj por Esperanto. La Fe
deracio, metita jam nunjare antaŭ 
tnia solvo de la problemo, klopodis 
trovi la plej praktikan vojon kaj aten
tinte ĉe tio ne nur nederlandan, sed 
tiulandan bezonon je tiu ĉi kampo, ĝi 
prezentas al la esperantistaro lero ti
mbron por infanoj, verkitan de ins
truistino A. Rebers kaj ankaŭ inter
nacie uzeblan. La unua volumo de 
tiu ĉi ilustrita lernolibro enhavos 4(1 
lecionojn kaj aperis je la l-a de sep
tembro en la presita infangazeto “La 
Vojo”, ĉiu, monate kun kvar lecionoj. 
Al eksterlandaj instruantoj la Fede
racio disoonigos senpage esperantan 
gvidilon kaj esp. tradukon de la ne
derlandlingvaj ekzercoj, por ke oni 
Tovu traduki ilin en sian gepatran 
lingvon.

La infangazeton “La Vojo” havas 
la instruantoj duoblan valoron, 

car krom la lecionoj ĝi prezentas in
ternacian legaĵon por komencantoj 
kaj progresantoj.

Abonprezo por la tuta jaro (12 
n-roj. 8 pĝ.) kostsa nur f. 0.65 aŭ 5 
internaciaj respondkuponoj!. Por ;1 
n-ro oni sendu 1 respondkuponon. 
Adreso por abono (kun antaŭpago) : 
Postbus W. 6, Amsterdam- West.
Nederlando.
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EL ESPERANTO EN LOS TRANVIAS

Debido a una iniciativa del ingeniero K. 
Nowak, la oficina de turismo Cosmos, de 
la ciudad de Plisen, Checoeslovaquia, ha 
conseguido que los boletos del tranvía de 
esta ciudad, lleven textos sobre Esperanto.

Esta es. según nuestro modo de ver. una 
reclame tan útil como práctica. En efec
to, la mayoría de los viajeros tranviarios 
tienen sobrado tiempo para aburrirse du
rante el viaje. A lo mejor, esta propagan
da despertará —el interés de los viajeros 
hacia el Esperanto, aunque más no fuera 
para matar el tiempo dentro del tramvía.

—En La Haya, Holanda, los conductores 
tranviarios gue hayan rendido con éxito 
el examen oficial de Esperanto, reciben de 
la dirección de la compañía un premio en 
metálico, que ésta entrega a todos los con
ductores que saben una lengua extranjera.

—Checoeslovaquia es uno de los países 
que reconoce más prácticamente las Ven
tajas del Esperanto, y al parecer está dis
puesto a aprovechar todas las ventajas que 
puede proporcionarle el empleo del idioma 
auxiliar internacional.

Fn 63 estaciones ferroviarias de este país 
han sido fijados otros tantos carteles, con 
textos en Esperanto.

Esta medida forma parte de un vasto 
plan de atracción de forasteros, mediante 
el empleo de este idioma.

—Holanda es también uno de los países 
que más abiertamente favorece el Espe
ranto. Durante el año 1935 aparecieron 
2.300 artículos sobre Esperanto en 142 re
vistas editadas en este pa.t's.

Actualmente 1G diarios, 12 semanarios v 
5 revistas mensuales publican regularmen
te una sección sobre este idioma.

DEL XXVIII CONGRESO UNIVERSAL 
DE ESPERANTO

Durante el próximo pasado mes de agos
to. se celebró en la ciudad de Viena el 
Xxvm Congreso Universal de Esperanto.

Entre las varias atracciones del mismo, 
figuraba la representación de la famosa y 
popular opereta de Benasky, “El Cabal I to 
Blanco”, en E spertanto, per la compañía 
de operetas de la Opera de Viena, para lo 
cual bastó que estos artistas hicieran un 
breve aprendizaje del idioma, en unas po
cas semanas.

Esta noticia, al paracer, no tiene mayor 
importancia; sin embargo, a poco que me
ditemos, tendremos que reconocer, que no 
deja de ser extraordinario el hecho que un 
público tan heterogéneo en el que se cuen
tan personas de 30 distintos países, pue
dan gozar de una repreesntación teatral, 
sin perder una palabra.

UN PROSPECTO DE LA ALTA AUSTRIA 
EN ESPERANTO

La oficina de tráfico de la alta Austria, 
con residencia en Linz, acaba de editar un 
folleto ilustrado en Esperanto, en oportu
nidad de las fiestas que se celebran en es
ta ciudad, en honor de los santos Florián 
y Steyr, durante los días 18 al 22 de julio.

Este hermoso folleto está ilustrado con 
unas muy bellas fotografías y puede reci
birse gratis con solicitarlo a Oberosterrci- 
chisches Ijandesverkenhsamt. Linz, Austria.

—En Rumania, durante el mes de Enero 
del año en curso, han aparecido 40 notas so
bre Esperanto, en 18 revistas y diarios.

—El Banco Italo-Húngaro de Budapest 
vsa el Esperanto, tanto en su corresponden
cia, como para sus servicios bancarios. Este 
banco tiene 9 sucursales en la ciudad de 
Budapest y 11 en el país.

—La firma Sihon Cikuonki Sookai, la fabri
ca más grande de discos en el Japón, ha im
presionado últimamente dos discos en Espe
ranto; éstos han sido puesto en venta por 
la Columbia, y llevan los números J.1330-) v 
J. 13301.

—El Ministerio de los Ferrocairi
les del Estado del Japón, ha editado 
nn nuevo folleto descriptivo del pf ís. 
redactado en Esperanto. Contiene 
hermosas vistas naturales del archi
piélago nipón.

—En Austria se publicará una nue
va serie de 50 tarjetas postales con 
texto explicativo en Esperanto. La 
serie será, como las anteriores, publi
cada por la Dirección de Correos.

—La 8a. Feria de Muestras de Río 
de Janeiro ha editado un “affiche” 
en colores, con leyendas en Esperan
to.

—En Italia, la Organización Nacio
nal de Industrias Turísticas (más co
nocida por ENIT, iniciales de su nom
bre en italiano), y los Ferrocarriles 
del Estado, publicaron un folleto en 
Esperanto, de 32 páginas, titulado: 
“¿Conoce usted Italia?”. •
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La tutmonda Junularo kaj 
Esperanto > h

Depost la komenco de marto 10.36 oni le
gis en inuitaj gazetoj pri la Internacia 
Konferenco de la Junularo por la Paco kaj 
pri la proponoj de la tie reprezentata es
perantistaro, baldaŭ okazos nova, ankoraŭ 
plt grava mondjunulara kunveno. La Tut
monda Juni. Kongreso en Ĝenevo kies orga
nizanto, Prof. Th. Ruyssen (14, av. de 
France/ Geneve) bone komprenas Esperan
ton .
Tamen li ĝis nun permesis ilian lingvon nur 
sub la kondiĉo, ke la esperante parolantaj 
delegitoj prizorgu la tradukon en unu el 
la oficialaj lingvoj, (angle, france). ¡Tio ne 
sufiĉas! E-peranto estu oficiala lingvo eu 
tiu tutmonda kongreso, “kie nur neŭtrala 
lingvo povas produkti la necesan unuecon.

Jam la XXVII Universala Kongreso en 
Viena, 8-15; (5-18) de aŭg. metis sur sian 
tagordon oficialan pridiskuton de tiu temo.

Jam la Nacia Delegitaro de la Jugosla
va Junularo decidis proponi al la Tutmon
da Junulara Kongreso oficialan enkondu
kon de Esperanto.

Jam la Loka Esperanto-Grupo de Ĝene
vo certe starigis komitaton por proponi al 
Prof. Ruyssen la organizon .de dumkongre
sa /Esperantista TTaduk-JSer/o, kiu povos 
traduki ĉiujn esperantlingvajn paroladojn.

Ĝu la landaj Esperanto- Asocioj jam (-iu
loke interesiĝis pri la preparoj al li ĝene
va kongreso, kiujn faras la komitato de la 
junula faj societoj ?.

Ĉu ĉiuj landaj Esperanto-Ligoj jam de
mandis esperantlingve sciigojn, de la Tut
monda Junulara Kuriero (1, Cite Paradis 
Paris) kiu estas la oficiala bulteno de la 
tutmonda junulara jpac-movado, kaj kie>. 
redakcio komprenas Esperantoni

Ĉu ĉiuj landaj Esperanto-Societoj jam 
preparis la partoprenon de almenaŭ unu 
esperantista delegito al la Tutmonda Junu
lara Kongreso en Ĝenevo^

Tuj agu! Temas pri la estonteco de la 
Tutmonda Junularo. Ni povas helpi, ni do 
devas helpi. Sole Esperanto povas krei la 
senton de vera egaleco inter ĉiuj junuloj. 
Ni esperantistoj devas sciigi tion al ĉiuj 
junuloj jam antaŭ ilia kongreso.

Junuloj el ĉiuj landoj! Esperanto ebligos 
al vi la rektan interkonsenton kun viaj ali
lingvaj fratoj! Klopodu por ke via Junulara 
Asocio estu reprezentata en Ĝenevo espe
rantlingve! Esperanto montru dum tiu 
mondkongreso, ke ĝi jam estaa konata en 
ĉiuj landoj. Klopodu por ke tiuj, kiuj volas 
la pacon, volu ankaŭ la lingvan pacon! 
Esperanto, la lingvo de la paco kaj de la 
espero, ne portas la armilojn de iu nacio. 
Bone komprenu! Nenia universala paco sen 
universala lingvo!

ARGENTINA ESPERANTISTO

El XXVIII Co ngreso Universal 
de Esperanto celebrado 

en Viena

El 8 de agosto ,en la sala de fiestas 
del Palacio Imperial, se realizó la 
apertura de este congreso por el se
ñor Eduardo von Baarehfels, vice
presidente de Austria y representan
te del canciller von Schusching, v con 
la presencia del Sr. F. Stakinger. mi
nistro de comercio v turismo, del se
ñor R. Schmidz, intendente de la 
ciudad de Viená, v de 1.100 congre
sistas de distintos países, entre los 
cuales se contaban Egipto. Nueva 
Zelandia y Argentina.

La delegación francesa estaba com
puesta por 200. personas, encabezada 
por el general Bastien, Presidente de 

7 a ‘‘Universala Esperanta Asocio”, 
por el Sr. Petit. secretario de la So
ciedad Francesa para la Propaganda 
de Esperanto v por el profesor Wa-

« . | F • ’ <

tinghien. presidente del Instituto 
Francés de Esperanto.

La Universidad de Verano esperan
tista se abrió bajo los auspicios del 
profesor Budjw.it, de la Universidad 
de Varsovia. Los temas de los cursos 
de esta Universidad de Verano, se re
ferían especialmente a los Problemas 
económicos v cu’turales de la Europa 
Central.

Este congreso se ocupó espee’al- 
m-ente de la .introducción del Espe
ranto en las escuelas, y de la orga
nización de una Conferencia durante 
la Exposición Universal de París.

El próximo Congreso Lhiiversal de 
Esperanto tendrá lugar en Varsovia 
en el mes de agosto de 1937.

Propaganda de Esperanto 
por medio de altoparlantes

Jm

En la ciudad de Pergamino, el gru 
po esperantista local Nova Sento es
tá realizando-una activa propaganda 
eral por medio de altoparlantes, ce
didos gentilmente a ese efecto por la 
“Publicidad Mon”. H - ■

Budjw.it


Jarlibro de la Esperanto-Movado 193 6 
189 paĝoj. En formo de bonaspekta Jarli
bro, la direktoro de U. E. A. sendis al la 
esperantistoj la pruvon de sia kompetento 
kaj laboremo. Krom la ku l ma adresaro, la 
Jarlibro enhavas tiun de la Lingva Komi
tato kaj Akademio. Interesaj raportoj kaj 
sciigoj aldonigas al la detalaj informoj pri 
U. E. A.
> La Juna Vivo 1935-1936 — West
Graftdijk N H.) Nederlando. Prezo: 1.50 
sv. fr. Temas pri II ildita jarkolekto de 
la simpatias gazeto por infanoj. Rakonto’, 
teatraĵoj, kantoj (kelkaj plurvoĉaj, kun 
muziknotoj) enigmoj ¡kaj ilustrita Espe
ranto-kurso porinfana, plenigas la 184-pa- 
ĝi n volumon. Rekomendinda legaĵo, ĉefe 
pro la taŭga kurso.

Pri Hungarlando por tutmonda Espe
rantistaro — Sub tiu ĉi titolo “Hungara 
Esperanto-Federacio” eldonis la unuan ka
jeron de planita serio “pri la eminentuloj 
kaj valoroj de la hungara popolo”. La nu i 
ricevita temas pri “Meritplena vivo kaj 
patrio ta agado de Francisko Rakoczi, la 
El-a elektita hungara naciestro”.

La kajeroj estas mendeblaj ĉe Hungara 
Esperanto Federacio, Budapest. VII, Da-

mjail ch-str. 43. Gia prezo: unu respord 
kupono.

♦ Tra mistera Oriento, aŭ miaj memor
ar^ 5-a volumeto 19936. Stjepan Siŝak. 
Adana. Turkujo. Prezo: 1 resp. kup.
♦ La malgramda mondo — Lernolibro por 

infanoj verkita de Annie Rebers; ilustrita 
de A. Langerberg. Bld. Federacio de La
boristaj Esperantistoj. — La unuaj 4 lecio
noj de ĉi tiu nova kurso aperas ekde la 
septembra numero de ela monata gazeto 
por infanoj”La Vojo”. Malgraŭ tlo ke la 
demandaro sub ĉiu leciono aperas nur ne
derlandlingve, la kurso povas esti uzata in
ternacie. Jarabono 5 resp. kup. Adm. Pos- 
bus W. 6. Amsterda™ —West, Holando.

Informa Bulteno C.N.T.-F.A.I. Barcelona—
En sia 14a. n-ro jam aperas ĉi tiu informa 

bulteno. Ghi ĉefe raportas pri la soci-ekono
mia rekonstruado en la respublikana Hispa
nujo — Kiu sendas du resp.-kup. ($ 0.50) 
rajtas ricevi 10 sinsekvajn ekzemplerojn. — 
Mendojn al: Sección Esperanto, CasaC.N.T.- 
F.A.Í., Via Layetana 32-34, Barcelono.
Nova Gazero. —

“Lumo” — Bulteno de la esperanta 
rondo “Lumo”, San Jorge F. C. C. A. 
Arĝentu». 4 paga, multobligita. La unua 
n-ro estas de aŭgusto.'

J. HESjiSPor informes, datos, inscripciones a los cursos o cualquier asunto de interés, diríjase a esta Asociación, dónde será atendido con la mayor deferencia, pero tenga en cuenta el día y hoia: MARTES — JUEVES Y SABADOS — DE 20.30 a 22.30 Ho as
ti Esperanto sustituye al idioma

Hasta ahora, el idioma inglés ha si
do considerado como el primer idio
ma extranjero para los estudiantes del 
Japón. Pero en el mes de Abril próxi
mo pasado, en el inicio del nuevo año 
escolar, el Sr. Maruyama, director del 
sexto liceo de señoritas de Tokio (To- 
kio-TIuritu Dai Koto-Zyogakko, Siba. 
Tokio. Japón), estableció como mate
ria de. estudio, para las alumnas del 
primer grado, al Esperanto, en lugar 
del inglés; esto señala todo un aconte
cimiento y abre unas perspectivas in
sospechadas para la enseñanza de es
te idioma en el Japón.

La circunstancia de ser el Sr. Yosi
H. Isiguro un destacado y activísimo

inglés en una escuela japonesa
esperantista, le asegura el éxito en su 
empresa de enseñar nuestro idioma a 
sus muchas alumnas.

En efecto, éstas demostraron últi
mamente. durante la celebración del 
día de Zamenhof, sus admirables pro
gresos. represenando una pequeña 
pieza de teatro.

Sería de desear, que los esperantis
tas nos tomáramos el trabajo de esti
mular estos esfuerzos, mandando a la 
dirección arriba citada a nombre del 
profesor, cartas, postales, revistas, li
bros, etc.
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Henriko enamiĝis furioze al Mario.
—Tute stranga estas. . . ja nenian allo

gon ŝi havas.
—Tamen, ŝi ĝin havas... en la banko.

SUSCRIPCION
pro Esperantistas Españoles
Suma anterior .... $ 27.20
F. Gómez.................. . ” 2.00
E. Marti...........................”1.00
L. Di Marco...................... . ” l .00
J. Kordoba.........................” l .00
L. Seolever.................... 1.00
B. Dos . . . . . . ’. ” 1.00
R. Raumann................. .... ” l .00
Josefa Curto ... . . ” 1.00
Esperanto Asocio, Rosario ” 3.00
N. C. Mesa.......................... ” 1.00
Grupo Nova Mondo . 1.00
J. E. Diaz..............................” 0.50
N. Dimarco.......................... ” 0.50
J. M. Rodriguez .... ” 5.00

Total . $ 47.20

Nekrologo
Post longa kaj terura malsano, su

bite moi-tris la 7-an de aŭgusto. Tre 
bone konata de ĉiu aktiva esperan
tisto. D-ro Corret estis vere eminenta 
samideano, lia agaldo dum >34\ jaroj 

en nia movado, en la plej delikataj 
kaj respondecaj postenoj, larĝe pru
vas lian audkapablon kaj talenton.

Ni honoru lian memoron!
******** ** riu - . h.k ^33^^

LERTECO

La kliento — Ne razu min tiel rapide, 
vi ja senhaŭtigas min. Ĉu oni atendas 
vin . .. ?

La barbirlernanto — Ne, tute ne. Sed 
mi volas fini rapide mian laboron; mia 
mastro ne permesas ke mi razu ankoraŭ...

DEMANDO
—Diru al mi patro, kion signifas pra

uloj?
;—Nu. . . mi estas unu via praulo, kaj la 

avo alia.
Kuj kial estas tiom fieraj, multaj perso

noj. kiam ili parolas pri iliaj prauloj...?

NEEBLE
—Sed ĉu vi freneziĝis? Vi ofertas mil 

pesojn al tiu, kiu redonu al vi la liunda- 
ĉon, kiun vi perdis.

—Mi tion faris nur por kontentigi mian 
edzinon.

—Sed se oni alportas ĝin al vi. . .
—Ne timu, mi mem ĵetis ĝin en la ri

veron, kun kvindeka ŝtono ligita je ĝia 
kolo.

KORESPONDADO
Trilinia anonco en Koresp Fako 0.30-arg. niono

S-no P. .T. Campos — Sendu 100 PM. el 
via lando, recipoke mi sendos PM. el Ame
riko, Mi interŝanĝas PM., librojn, k.t.p. 
Villa Angela, Chaco, Argentino.

Johano F. Diaz — aerodino, F. C. C. A.’yĵ 
Argentino. Deziras interŝanĝi L. pĉt., P. 1. 
P.M. kĉl.. precipe Sudameriko (krom Ar
gentino), Certe resp. almenaŭ unufoje.

- > • r z r 1 4. 'liDemetro Palomino — Llapa, Hualgavoc, 
Dpto. Cajamarca. PERU — Deziras kores
pondadon kĉl. pri kulturaj kaj pedagogiaj 
temoj. Certe respondos.

AELA sciigas siajn membrojn ke la libro 
“Verkaro de Fez’’ estas ekspedita ĝis la 1 
l-a de aŭgusto al ĉiu aboninto kiel kvi
na libro de serio C 1935.

Escuche por medio de

L. T. 1, Radio del Litoral
M íércoles a las 16 hs. 
el noticiario sobre el 
idioma auxiliar interna
cional ESPERANTO
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